
30.01. 2022                          Rímskokatolícka Cirkev   
                                               Farnosť Narodenia Panny Márie  
                                               Tel.čís: 558 90 08 Petrovice    
 
                                        4. nedeľa cez rok     - C  
1.Dnes je 4. Nedeľa cez rok.  
 
2.Liturgický kalendár: 
Pondelok : spomienka sv.Jána Bosca, kňaza  
Utorok     : féria 
Streda      : sviatok Obetovanie Pána – Hromnice. Je to 26. Svetový deň zasväteného  
                    života. Pri sv.omši sa budú požehnávať hromničné sviece.  
Štvrtok     : spomienka sv.Blažeja , biskupa a mučeníka. Prvý štvrtok v mesiaci. Deň  
                    modlitieb za duchové povolania. 
Piatok       : spomienka o Božskom srdci. Prvý piatok v mesiaci.  
Sobota      : spomienka sv.Agáty, panny a mučenice. Prvý sobota v mesiaci.  
Nedeľa      : 5. v období cez rok. Prvá nedeľa v mesiaci február. 
 
3.Sv.omše v tomto týždni v Petroviciach:  
Utorok : 17.00 hod. 
Streda  : 08.00 hod.   
Štvrtok : 17.00 hod.  
Nedeľa  : 08.00 hod a 11.00 hod.  
 
Pšurnovice : Streda :  09.00 hod. 
                       Nedeľa : 09.30 hod.  
 
5.Zaopatrovanie chorých na prvý piatok sa nekoná. 
 

4. Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne 
poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku (12.-15. 
september 2021). Audiencia pre slovenských pútnikov u Svätého Otca bude vo 
Vatikáne v sobotu 30. apríla 2022.  

V ten istý deň plánujú slovenskí biskupi sláviť s pútnikmi spoločnú svätú omšu v 
Bazilike sv. Petra. Bližšie informácie budú zverejňované priebežne. Na púť je možné 
cestovať napríklad s katolíckou televíziou LUX, alebo sa zorganizovať v rámci 
vlastnej farnosti či spoločenstva, taktiež individuálnou formou. 

Pútnikov prosíme, aby sa zaregistrovali prostredníctvom stránkynavstevapapeza.sk, a 
tak si rezervovali zadarmo lístky na audienciu. 



 Aktuálne podmienky vstupu do Talianska možno nájsť na webovej stránke 
ministerstva zahraničných vecí SR. 

Tešíme sa na vás a spoločné stretnutie so Svätým Otcom 

Pozdravujú vás a žehnajú vám slovenskí otcovia biskupi.   

5.Čistenie kostola v mesiaci február je od čísla: 91  - 150.   

6. ROZPIS SV.OMŠÍ   OD      30.01.   -  06.02. 2022 

    DEŇ  -                             ČAS                  ÚMYSEL  

NEDEĽA                               08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                             11.00            Za zdravie a Bp Katky Kubicovej   

UTOROK                    17.00          Za Bp pre Máriu pri operácií   

STREDA                     08.00           +Anna a Štefan Fefkovci                                                   

ŠTVRTOK                  17.00          +Valika Šimáková a Ján Tucík            

NEDEĹA                    08.00            Za Bp pre všetkých farníkov  

                                  11.00            Za uzdravenie vzťahov a rodových  

                                                      koreňov pre rodinu Holákovcov 

 

 

 


